
 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná  
Transferência Externa Medicina – 1º Semestre 2010 

 

 

 
09 de Fevereiro de 2010 

 
 

  
     FASE II 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
  
 3º PERÍODO 
  

 
   

 

 
 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 20. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 3 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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1. Um homem de 32 anos foi conduzido ao PS após ter 
sido baleado na região do cíngulo do membro 
superior. Quantos ossos possui esse cíngulo e 
qual(is) é (são) o(s) osso(s) que o compõe(m)?  
 
A) 1 osso – o esterno. 
B) 2 ossos – a clavícula e o úmero. 
C) 2 ossos – a clavícula e a escápula. 
D) 3 ossos – o esterno, a clavícula e a escápula. 
E) 3 ossos – o úmero, a clavícula e a escápula. 
 
 

2. Realizou-se um cateterismo para coronariografia 
(estudo radiológico contrastado das artérias 
coronárias). A punção arterial inicial foi realizada na 
região do trígono femoral direito e o cateter de forma 
ascendente chegou até os seios D e E das 
semilunares da valva aórtica, onde o contraste foi 
injetado para desenhar os vasos coronários.  
Assinale a alternativa que mostra o caminho 
percorrido pelo cateter. 

 
A) a. femoral – a. ilíaca externa – a. ilíaca interna – 

aorta abdominal – aorta torácica descendente – 
arco aórtico – aorta torácica ascendente – seio 
aórtico. 

B) a. femoral profunda – a. femoral superficial – a. 
ilíaca comum – a. ilíaca interna – aorta abdominal 
– aorta torácica – arco aórtico – seio aórtico. 

C) a. femoral superficial – a. poplítea – a. femoral 
profunda – a. ilíaca comum – a. aorta 
descendente – aorta ascendente – cajado aórtico 
- seio aórtico. 

D) a. femoral – a. ilíaca externa – a. ilíaca comum – 
aorta abdominal – aorta torácica descendente – 
arco aórtico – aorta torácica ascendente – seio 
aórtico. 

E) a. femoral profunda – a. ilíaca interna – a. ilíaca 
externa – aorta abdominal – aorta torácica 
ascendente – aorta torácica descendente – arco 
aórtico – seio aórtico. 

 
 

3. A contusão direta sobre a patela (joelho) durante uma 
partida de futebol é frequente e causa bastante dor. A 
patela é um osso sesamoide, triangular, de cerca de 
5 centímetros de diâmetro. Ela está incluída no 
tendão do músculo: 

 
A) Tríceps da perna. 
B) Bíceps femoral. 
C) Sartório. 
D) Poplíteo. 
E) Quadríceps femoral. 
 
 

4. Uma grande impotência funcional e dor no ombro 
podem ocorrer durante a abdução do membro 
superior em função da lesão de um ou mais 
músculos ditos do manguito rotador. Participam da 
formação do manguito rotador os seguintes 
músculos, EXCETO: 

 

A) m. supraespinal. 
B) m. infraespinal. 
C) m. redondo menor. 
D) m. subescapular. 
E) m. deltoide. 
 
 

5. A maioria das células eucarióticas animais apresenta 
um revestimento externo nas suas membranas 
plasmáticas chamado de glicocálice. É atribuído a 
esse revestimento glicídico, entre outras, a função 
de: 

 
A) Aumentar o poder de absorção das células. 
B) Facilitar o controle de entrada e saída de líquidos 

na célula. 
C) Identificar células compatíveis entre si. 
D) Fornecer energia para as atividades celulares. 
E) Permitir às células o reconhecimento apenas de 

células estranhas ao organismo. 
 
 

6. Por determinado motivo, a água saiu do citoplasma 
de uma célula; com isso, a célula perdeu o seu 
volume normal. Para recuperar o tamanho normal 
dessa célula, é necessário mergulhá-la: 

 
A) Em solução hipotônica. 
B) Em meio isotônico. 
C) Em solução hipertônica. 
D) Em solução salina de qualquer concentração. 
E) Em solução de glicose de qualquer concentração. 
 
 

7. Nos últimos anos, uma nova modalidade 
eletroterápica vem sendo estudada e discutida entre 
os pesquisadores da Área da Saúde: a Microterapia 
Celular. Segundo os defensores dessa nova 
tecnologia, é possível acelerar a produção de energia 
pelas células, fazendo com que exista uma maior 
disponibilidade de ATP dentro da célula, favorecendo 
os trabalhos celulares que dependem de energia, 
como a síntese proteica, por exemplo. O mecanismo 
de ação da terapia por Microterapia Celular deve, 
portanto, interferir diretamente no funcionamento: 

 
A) Do núcleo. 
B) Do retículo endoplasmático. 
C) Do complexo de Golgi. 
D) Dos lisossomos. 
E) Das mitocôndrias. 
 
 

 
8. Zona pelúcida é uma camada glicoproteica que 

recobre o ovócito II e que se mantém presente até a 
época de implantação do embrião no útero. O fato de 
essa camada não ser eliminada durante o processo 
de fertilização nos remete às suas funções.  
Assinale a opção que traz apenas funções 
desempenhadas pela zona pelúcida durante a 
primeira semana de desenvolvimento humano: 
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A) Bloquear a aneuploidia; difundir substâncias do 
ovário para o zigoto; impedir a implantação do 
embrião. 

B) Bloquear a poliespermia; nutrir os blastômeros 
durante o processo de clivagem; impedir a 
implantação prematura do embrião. 

C) Bloquear a poliespermia; bloquear a aneuploidia; 
favorecer a implantação do embrião. 

D) Bloquear a aneuploidia; difundir os blastômeros 
durante a clivagem; impedir a implantação do 
embrião na tuba uterina. 

E) Bloquear a poliploidia; difundir os íons cálcio 
durante a clivagem; acelerar o processo de 
implantação. 

 
 
9. Assinale a opção CORRETA a respeito do 

desenvolvimento do sistema cardiovascular: 
 

A) Antes do nascimento, o forâmen oval permite que 
a maior parte do sangue que vem da veia cava 
superior passe para o átrio direito. 

B) A divisão do coração primitivo em átrio e 
ventrículo comuns se deve à formação do septo 
interventricular, derivado dos coxins 
endocárdicos. 

C) As cristas bulbares e truncais crescem no interior 
do bulbo cardíaco e do cone-tronco arterioso, 
originando o septo aorticopulmonar em espiral. 
Esse septo forma o infundíbulo do tronco 
pulmonar e da aorta na região do cone cardíaco 
e divide a luz comum do tronco arterioso em 
aorta e tronco pulmonar. 

D) A formação dos septos atrioventricular, 
interventricular, interatrial e aorticopulmonar 
ocorre somente algumas semanas antes do 
nascimento, pois durante toda a vida fetal ocorre 
mistura de sangue arterial e venoso. 

E) As cristas bulbares e truncais formam o septo 
atrioventricular, que é o responsável pela 
formação das valvas semilunares no trato de 
entrada do coração. 
 
 

10. A principal função da notocorda no embrião humano 
é: 
 
A) Fazer a sustentação inicial do corpo. 
B) Fazer a delimitação dos eixos corporais do 

embrião. 
C) Fazer a indução primária do sistema nervoso 

central. 
D) Fazer a regressão da linha primitiva. 
E) Fazer a gastrulação.  

 
 

11. Em relação ao tecido epitelial, indique a alternativa 
CORRETA:  

 
A) Células caliciformes são encontradas somente 

entre as células epiteliais de revestimento 
pluriestratificado. 

B) Nexus são responsáveis pela função coesa de 
uma membrana epitelial. 

C) Justifica-se a função de proteção de um tecido 
epitelial de revestimento pela presença de 
modificações nas membranas superficiais de 
suas células chamadas microvilosidades. 

D) Mucosa é uma membrana que reveste a 
superfície corpórea. 

E) Ácino é o conjunto de células secretoras de uma 
glândula endócrina. 

 
 

12. Acerca da pele, indique a alternativa CORRETA: 
 

A) Na epiderme, o início da apoptose ocorre na 
camada lúcida. 

B) A pele espessa apresenta glândulas sudoríparas 
e sebáceas. 

C) Derme recebe vasos linfáticos aferentes. 
D) Na epiderme, o início da apoptose ocorre na 

camada granulosa. 
E) Na epiderme, o início da apoptose ocorre na 

camada espinhosa. 
 
 

13. Em relação ao tecido conjuntivo cartilaginoso, indique 
a alternativa CORRETA: 

 
A) Cartilagem é um tecido muito vascularizado. 
B) Cartilagens articulares são recobertas por um 

pericôndrio muito fibroso. 
C) Cartilagens hialinas são ricas em fibras elásticas. 
D) Hialuronidase é enzima que deixa fluida a 

substância intercelular. 
E) O crescimento da peça cartilaginosa dá-se por 

divisão mitótica dos condroblastos. 
 
 

14. Em relação ao tecido ósseo, um dos tipos de tecido 
conjuntivo, indique a alternativa CORRETA: 

 
A) Osteomalácia é consequência da malformação 

da matriz óssea que afeta crianças na fase de 
crescimento. 

B) Calcitonina é um hormônio que eleva a calcemia. 
C) Osteoclasto ou célula gigante de corpo estranho 

é uma célula com citoplasma acidófilo e 
multinucleada. 

D) Canalículos ósseos são tubos que alojam os 
prolongamentos dos osteoclastos. 

E) Uma peça óssea compacta de uma criança 
apresenta o diâmetro do canal haversiano menor 
do que a de um adulto. 
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15. Em relação aos órgãos linfoides, indique a alternativa 
CORRETA: 
 

A) Tonsilas são órgãos linfoides semicapsulados. 
B) Todos os órgãos linfoides são nodulados. 
C) O parênquima do timo é sustentado pelas células 

e fibras conjuntivas. 
D) Hemocaterese ocorre nos seios linfáticos do 

linfonodo. 
E) No baço chegam vasos linfáticos aferentes. 
 
 

16. Você solicita uma radiografia do tórax para avaliação 
cardiopulmonar do seu paciente. Na radiografia de 
frente do tórax (TÓRAX PA) o contorno cardíaco 
direito e esquerdo representam quais câmaras 
cardíacas, respectivamente? 

 
A) VD e VE. 
B) VD e AE. 
C) AD e VE. 
D) AD e AE. 
E) AD e VD. 

 
 

17. A radiografia do antebraço deve ser realizada na 
posição: 

 
A) Rotação interna. 
B) Pronação. 
C) Rotação externa. 
D) Supinação. 
E) Em decúbito dorsal exclusivamente. 

 
 

18. Sabe-se que a seletividade para a passagem de 
substâncias pela membrana deve-se a sua 
constituição lipoproteica. Sobre essas substâncias, 
assinale a afirmativa CORRETA: 

 
A) Substâncias apolares passarão com mais 

facilidade que as polares. 
B) Substâncias apolares passarão com extrema 

dificuldade pela membrana. 
C) Substâncias polares passarão com mais 

facilidade que as apolares. 
D) Substâncias polares nunca passarão pela 

membrana. 
E) Substâncias apolares nunca passarão pela 

membrana. 
 
 

19. O nível elevado de qual dos metabólitos abaixo pode 
ser indicativo da falta orgânica de tiamina? 

 
A) Ácidos graxos. 
B) Acetaldeido. 
C) Piruvato. 
D) Oxaloacetato. 
E) Acetil-CoA. 
 
 

20. O álcool causa um aumento agudo na(s) 
concentração(ções) local(is) de: 

 
I. Dopamina. 
II. Opioide. 
III. Serotonina. 

 
A) Somente a afirmativa I é correta. 
B) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
C) Somente a afirmativa III é correta. 
D) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
E) Todas as afirmativas são corretas. 

 
 
 

 


